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Rectificatie 
In tegenstelling tot wat in Tussentijds is vermeld, de voorganger in de Pauluskerk op zondag 26 mei is pastor Henk 
Oostendorp en op zondag 9 juni (Pinksteren) is Bart Koet. Onze excuses voor het ongemak. 

 
Mothers prayers, vrijdag 24 mei – 12.30 uur, Rafaëlkerk 
A.s. vrijdag 24 mei ontmoeten moeders elkaar in de St Rafaelkerk waar ze samen gaan bidden voor hun kinderen 
en kinderen van de hele wereld. Van 12.30 uur tot 14.00 uur. U bent van harte welkom. Lichtenbergdreef 4. 
 
Avondgebed Sant’Egidio, vrijdag 24 mei – 19.30 uur, kapel van de zusters Augustinessen 
Het avondgebed wordt door de Sant’Egidiogroep Utrecht op vrijdag 24 mei gebeden om 19.30 uur, in de kapel van 
de zusters Augustinessen, hoek Waterstraat/Oudegracht. Na het gebed is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij 
koffie en thee.  
 
Oude Marialiederen zingen, zaterdag 25 mei – 15.00 uur, Josephkerk 
Op zaterdagmiddag 25 mei gaat Marietrees Broeren een uur lang oude Marialiederen zingen in de Josephkerk. Zingt 
u mee? Op het programma staan de volgende liederen: 'Gekomen is die lieve mei', 'Gebenedijd zijt gij', ' O Sterre 
der zee', 'Daar bloeit ene lelie', en nog veel meer. En ook nog een nieuw Marialied! Iedereen is van harte welkom. 
 
Mixtuur viert feest en gouden jubileum, zondag 26 mei – 10.30 uur, Aloysiuskerk 
Op moederdag 1969 als Jongerenkoor geboren en met de leden in 50 jaar doorgegroeid tot het Mixtuur van 2019 
vieren we dit jaar een gouden jubileum met diverse activiteiten! Op 26 mei 2019 verzorgt Mixtuur, voor de 
gelegenheid aangevuld met oud-leden, een feestelijke viering in de Aloysiuskerk. Na afloop trakteert Mixtuur alle 
bezoekers op koffie/thee met wat lekkers. U bent van harte welkom om mee te vieren! 
 
Bijeenkomst voor jonggehuwden/ jonge gezinnen, zondag 26 mei – 11.00 uur, St. Catharinakerk (Nijkerk) 
Voor alle jonggehuwden tussen de 20 en 40 jaar oud organiseert de Bisdom Utrecht een unieke bijeenkomst waarin 
jonge ouderen en hun kinderen hun geloof kunnen verdiepen. Voor de volwassenen is er verdieping en gesprek in 
groepen en met elkaar. Voor de kinderen is er kinderopvang, waar het geloof spelenderwijs wordt overgedragen. 
Graag aanmelden: jonggehuwdenbisdomutrecht@hotmail.com. Voor vragen en informatie kunt u terecht bij: vicaris 
Cornelissen (06 30162625) en Kim Timmermans-Visser. St. Catharinakerk, Holkerstraat 36 (Nijkerk). 
 
Benefietconcert Augustinuskerk “Cantemus Domino”, zondag 26 mei – 15.00 uur, St. Josephkerk 
O.l.v. dirigent Ardaen Dercksen en organist Paul van der Woude wordt dit concert gehouden om als gemeenschap 
bij te dragen aan de verdere restauratie van de St. Augustinuskerk. Het concert staat in het teken van Maria. Er is 
ook een speciale kinderactiviteit. Na afloop zal er een collecte zijn ten behoeve van de restauratie St. Augustinuskerk 
en zullen er kaarsen worden verkocht die door de zusters zijn gemaakt. De gehele opbrengst komt ten goede aan 
de restauratie. Iedereen is van harte welkom! Meer informatie: www.augustinusutrecht.nl. Adres: Draaiweg 44. 
 
‘Del Corazón’ concert door Amor Vincit, zondag 26 mei – 15.00 uur, Dominicuskerk 
Onder leiding van Michel de Kort laat kamerkoor Amor Vincit gedichten horen van Garcia Lorca, op muziek gezet 
door Castelnuovo Tedesco, Oltra en Margutti. Oproer, overgave, liefde, bezieling – het komt allemaal regelrecht uit 
het hart van de dichter. Hoofdmoot is Romancero Gitano van Castelnuovo Tedesco. Het koor wordt hierbij begeleid 
door gitarist Enno Voorhorst. Als intermezzo speelt hij onder meer Recuerdos de la Alhambra van Francisco Tárrega. 
Kaarten: €12,50 of tot 12 jaar €5, – (incl. consumptie). Reserveren via: www.amorvincit.nl of kopen bij de koorleden 
of bij de kerk vanaf 14.30 uur. 
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Tussentijds juni verschijnt komende week 
In het Pinkster en juni nummer van Tussentijds kunt u kennismaken met volwassenen die ervoor kiezen lid van de 
kerk te worden en het vormsel te ontvangen. Wat beweegt hen? Ook een interview met mensen uit ons midden 
die als christen met vervolging te maken kregen en vluchtten. In het artikel ‘Vurige tongen, voorjaar en luilak’, frist 
u op wat u weten moet over het Pinksterfeest… en wist u dat Katholiek Utrecht in het vrij unieke bezit is van een 
‘Pinkstergroep’ (beeldengroep van de Joseph, dit jaar te zien in de Rafaëlkerk)? Genoeg reden dus weer om uit te 
kijken naar de nieuwste editie van ons Utrechtse parochieblad (ook digitaal te lezen via de website 
katholiekutrecht.nl). 
 
Open bijbelgesprek voortgezet: 27 en 29 mei 
Het open Bijbelgesprek dat het pastoraal team organiseerde in vijf weken van de 40-dagentijd op drie plekken 
verspreid door de parochie is deelnemers en begeleiders goed bevallen. De pastores bieden graag een vervolg aan 
van deze avonden rond een Bijbeltekst waar ieder bij aan kan schuiven. In mei zijn de open bijbelgesprekken: 
maandag 27 mei in de Aloysiuskerk begeleid door Gérard Martens en woensdag 29 mei in de Kapittelzaal van de 
Catharinakerk begeleid door Hans Boogers. Bericht van deelname kunt u geven: secretariaat@katholiekutrecht.nl 
 
Rozenkransgebed op Hemelvaartsdag gaat niet door, Johannes-Bernardus 
I.v.m. ziekte zal in de Johannes-Bernardus het Rozenkransgebed met uitstelling van de Monstrans NIET doorgaan 
op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei. De laatste keer bidden van het Rozenkransgebed in deze meimaand zal zijn 
op dinsdag 28 mei (zonder uitstelling van de Monstrans). Ter verduidelijking: op alle andere geplande data deze 
maand gaat het Rozenkransgebed gewoon door. 
 
Dauwtrappen met ‘de Paulus’, donderdag 30 mei – 7.30 uur, Pauluskerk 
Het Dauwtrappen is een vroege ochtendwandeling vol met verassingen en ontmoeting. De geloofsgemeenschap 
van de Pauluskerk nodigt iedereen uit die mee wil doen. Start om 7.30 uur bij de Pauluskerk, Willem de 
Zwijgerplantsoen 19. Bij terugkomst (9.30 uur) ontbijt en daarna hemelvaartviering (10.30 uur). In ieder geval doen 
de vormelingen uit alle geloofsgemeenschappen mee. Voor deelname even opgeven: paulus@katholiekutrecht.nl 
 
Sta stil bij Jezus' hemelvaart, donderdag 30 mei – 10.00 uur, Stiltecentrum Hoog Catharijne 
Op donderdag 30 mei is het oecumenische Stiltecentrum in winkelcentrum Hoog Catharijne speciaal geopend 
vanwege Hemelvaartsdag. Om 12:45 uur vieren we de bijzondere, belangrijke gebeurtenis van Jezus' hemelvaart, 
een gebeurtenis die zo direct verbonden is met Pasen. De kapel opent om 10.00 uur, de ontmoetingsruimte opent 
om 12.00 uur en het Stiltecentrum sluit om 15.300 uur. Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar 
pastor@stiltecentrum.nl of bellen naar Ilona: 06-12031322. Adres: Godebaldkwartier 74 (in Hoog Catharijne). 
 
Start van een studentenkerkkoor in de Josephkerk 
In de Josephkerk willen we een studentenkerkkoor beginnen op de vrijdagmorgen. We starten om 10.30 uur met 
koffie, van 11.00 tot 12.30 uur is de koorrepetitie. Het plan is om maandelijks de 'eerste vrijdagvieringen' in de 
Josephkerk extra feestelijk te maken met onze zang. De Josephkerk is bijzonder vanwege de akoestiek, het 
monumentale orgel en het bijzondere interieur. Meld jij je ook aan? Je bent van harte welkom. Voor informatie kun 
je bellen: 06-22367414 (Marietrees Broeren, dirigente) of mailen: info@josephkerk-utrecht.nl. We zullen starten 
zodra er genoeg aanmeldingen zijn (minimaal 6 personen). 
 
Koorleden gezocht, Johannes-Bernarduskerk 
Het Lunettenkoor van de Johannes-Bernardus zoekt dringend aanvulling van het koor. Zij zingen meestal 1 x per 14 
dagen op zaterdagavond in de viering van 18:30 uur in de kerk aan de Oranje Nassaulaan 2. De repetitie is doorgaans 
op de donderdagavond om 19:30 uur in de ruimte van Inloophuis het Knooppunt in de Musketon in Lunetten (aan 
de Hondsrug). Kom een keer kijken. Informatie en aanmelding kan bij de dirigent Ben Rodermans, e-mail: 
b.rodermans@kpnplanet.nl of tel. nr. 030 – 2897562. Het koor wordt begeleid door Sjef Geraerts.  
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Zomerproject Mixtuur juni 2019 
Ieder jaar organiseert Mixtuur, een van de koren van de Aloysiuskerk, een project. Het koor nodigt iedereen die wil 
dan uit om een korte periode mee te repeteren en samen toe te werken naar een uitvoering. In de weken na ons 
jubileum in mei, willen we ons met belangstellenden in een nieuw project voorbereiden op de viering van zondag 
30 juni 2019 om 9.30 uur in de Aloysiuskerk. Mixtuur zingt dan liederen van onder andere Iona, een 
geloofsgemeenschap uit Schotland, die gelijkenis vertoont met de bekendere gemeenschap in Taizé. We repeteren 
op donderdag 6, 13, 20 en 27 juni van 20.15-21.45 uur in de Aloysiuskerk Wij vinden het heel leuk als we oude 
bekenden en nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Wilt u een paar weken meezingen? Aanmelden kan via: 
info@koormixtuur.nl 
 
Wil jij ook zingen bij Cantemus Domino?, dinsdag 4 juni – 19.30 uur, Augustinuskerk 
Kom dan naar de open repetitie van ons koor. In de koffiezaal van de St. Augustinuskerk (Rozenstraat 1) op 
dinsdagavond 4 juni. De deur staat open vanaf 19.30 uur. De repetitie begint om 19.45 uur. Cantemus Domino, een 
gemengd koor met 30 leden, is een enthousiaste groep mensen die al jarenlang met veel plezier samen muziek 
maakt met een veelzijdig repertoire. Wij zingen zowel Latijnse als Nederlandse gezangen. Iedere dinsdagavond 
wordt gerepeteerd in de zaal naast de kerk onder leiding van dirigent Ardaan Dercksen en organist Paul van der 
Woude. De goede sfeer en gezelligheid binnen het koor wordt door de leden als bijzonder ervaren. Vanwege de 
restauratie van de St. Augustinuskerk zingt het koor momenteel in diverse andere katholieke kerken in Utrecht. 
Wees welkom op de open repetitieavond! 
 
Lezing: Engelen in de kunst, donderdag 6 juni – 20.00 uur, Dominicuskerk 
Met hun vleugels bewegen engelen zich vrij tussen onze en ‘de andere wereld’: de hemel of de geestelijke wereld. 
In de kunst zijn deze mysterieuze boodschappers ontelbaar vaak en in allerlei verschijningsvormen afgebeeld. Met 
en zonder vleugels, al dan niet geslachtloos, wat ze officieel zijn. Van oudsher worden ze ingedeeld in negen 
groepen. Hildgard van Bingen heeft deze hiërarchie prachtig verbeeld. Helemaal onderaan staan de gewone 
engelen een aartsengelen. Marian van Caspel vertelt aan de hand van veel prachtige afbeeldingen welke rol engelen 
hebben gespeeld in de kunst door de eeuwen heen. Kosten: €7 (incl. consumptie). Graag aanmelden: 
info@denieuwedominicus.nl 
 
Kerkmusici jubilea, zondag 9 juni – 15.30 uur, Catharinakathedraal 
Met Pinksteren vieren Wouter van Belle, Sonja Roskamp en Gerard Beemster hun jubilea als kerkmusici. Dat doen 
ze alle samen op 9 juni om 15.30 uur in een uitvoering met het Kathedrale koor in de Catharinakathedraal. U bent 
van harte welkom dit met hen mee te vieren. 
 
Doe mee met projectkoor Vormselviering zaterdag 8 juni 
Er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen om te kunnen zeggen dat het projectkoor bij de Vormselviering voor de 
jongeren van Utrecht door kan gaan. Die viering vindt plaats op zaterdag 8 juni 18.30 uur in de kathedrale 
Catharinakerk. Méér zangers blijven nog welkom. Het projectkoor, dat wordt begeleid door Sjef Geraerts 
(piano/orgel) en Miriam Klaassen (dirigent Johannes Bernarduskerk), zal tweemaal repeteren: op dinsdag 28 mei 
19.45 in de Johannes Bernarduskerk en op woensdag 5 juni 19.45 uur in de kathedraal. Zangprogramma: vaste 
gezangen uit Paus Joannesmis. En daarbij openingslied: Geest van God, adem van leven; slotlied: De Geest die vuur 
en liefde zijt. En verder Taizé-liederen: Laudate Dominum, Alleluia, Veni Sancte Spiritus, Confitemini, Nada te turbe, 
Singt dem Herrn, en Heureux qui s’abandonne. Meld uw belangstelling graag met een mail: 
secretariaat@katholiekutrecht.nl – muziek wordt dan toegezonden. 
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Goed nieuws over de St. Augustinuskerk 
Tijdens de parochie-avond op 15 mei jongstleden heeft het kerkbestuur bericht dat de restauratie van de St. 
Augustinus hervat gaat worden! Dit betekent dat op enig moment –in de hopelijk nabije toekomst– de mis weer in 
deze kerk kan worden gevierd. En de kaarsjes in de enige echte Mariakapel kunnen worden opgestoken. Hartelijk 
dank voor uw steun d.m.v. het ondertekenen van de petitie, deelname aan één of meerdere acties en/of gebed. De 
gemeenschap van de St. Augustinuskerk is heel blij en dankbaar dat deze kerk niet alleen voor de gemeenschap, 
maar voor heel Utrecht en omstreken blijft behouden! Meer informatie over de gemeenschap, de restauratie en 
allerhande activiteiten die worden georganiseerd kunt u vinden op: www.augustinusutrecht.nl . Wilt u graag een 
financiële bijdrage leveren aan de restauratie of als vrijwilliger uw steentje bijdragen, dan kunt u een mail sturen 
naar info@augustinusutrecht.nl of via facebook: @SintAugustinuskerkUtrecht 
  
 

Dringend logeerplek gezocht voor ouders 9-jarige jongen in revalidatie 
De ouders van een negenjarig jongetje, dat sinds afgelopen week in revalidatiecentrum de Hoogstraat verblijft 
nadat hij begin april een ongeluk kreeg, zoeken een logeerplek, desnoods een huurkamer, voor enkele maanden. 
De situatie van de jongen is heel ernstig. De ouders zoeken een logeerplek zodat ze dicht bij hun kind kunnen zijn. 
In ieder geval voor de moeder, liefst voor beide ouders. De jongen is in Nederland geboren, de moeder is 
Indonesisch. Zij woont al 25 jaar in Nederland en werkt in de huishouding. Ze spreekt goed Nederlands. Het kind en 
zijn moeder hebben de zogenoemde artikel 64-status, dat is tijdelijk uitstel van vertrek op medische gronden, dat 
is meestal drie of zes maanden in medisch zeer urgente situaties. Het jongetje zijn been is geamputeerd en zijn 
andere been is ook niet best. Hij is getraumatiseerd, ook omdat hij eerder al erge dingen meemaakte. De hoop is 
dat hij uiteindelijk weer naar zijn school kan in Amsterdam. Het verblijf in Utrecht is dus tijdelijk. Wie kan er een 
slaapplek bieden? Meer informatie bij Nol van Beek (Iedereen onder dak) tel. 06-29065822 of mail: 
nolvanbeek@gmail.com. 
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